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Tuomarina Marianne Holm
Tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen
UROKSET
Junioriluokka
Edendane`s Jolly Roger FIN32928/07
Erinomainen tyyppi. Oikea koko ja tismalleen oikeat mittasuhteet. Ääriviivoiltaan upea. Ihana pää, hieno
huulikulma. Pitkä, jalo kaula. Erinomainen rinta ja rintakehä. Erinomainen perä ja hännän kiinnitys.
Erinomaiset korkeat käpälät, ranne aivan äärirajoilla. Puhdas ,vaivaton ravi.
JUN ERI PU1 SERT VSP
Avoin luokka
C`mon This Is It FIN34201/05
Poissa
Red Rublev Drogheda FIN38567/06
Hyvät mittasuhteet. Pitkä pää jossa yhden suuntaiset linjat, aavistus poskia. Jalo kaula. Riittävä eturinta.
Hieman pyöristyvä ja lyhyt rintakehä. Liian niukasti kulmautunut perä. Erinomaiset korkeat käpälät. Takaaskel on kapea ja jää rungon alle. Etuaskel on ulkokierteinen.
AVO EH2
Samlet Love Machine FIN15826/06
Aikuinen uros, jonka toivoiin kauttaaltaan voimakkaammaksi. Hyvä pää, erinomainen kaula. Korostunut
säkä. Hyvä eturinta, joka saisi olla alaosastaan kehittyneempi. Riittävä rintakehä. Hyvä perä, keskivahva
raajaluusto. Hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi. Hyvät käpälät. Vaivaton edestä, hieman epävakaa ravi.
AVOEH1
NARTUT
Nuorten luokka
Euro Power Big Love FIN17136/07
Kaunislinjainen, tasapainoinen narttu. Hyvin feminiininen. Erinomainen pää, kaunis huulten linja. Hyvä
kaula, eturinta ja rintakehä. Hyvät raajat ja niiden kulmaukset. Erinomainen puhdas, vaivaton ravi.
NUO ERI PN1 SERT ROP
Jättiläisen Orvokki FIN11782/07
Sopiva koko ja oikeat mittasuhteet, mutta raajaluusto saisi olla voimakkaampi ja etuosa on kokonaisuutena
liian pysty. Hyvälinjainen pää. Täysin pysty kaula joka kiinnittyy lapaan hyvin jyrkästi. Aivan liian pysty
olkavarsi ja lähes suora ranne. Hyvät, korkeat käpälät. Lyhyt rintakehä. Edestä askel on Hackney.
NUO H

Valioluokka
Alder Glade`s Daphne Great-M FIN35389/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen nartun pää, joskin saisi olla hieman voimakkaampi silmien
alta. Erinomainen jalosti kaartuva kaula. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti
kulmautuneet, sopivaluustoiset raajat, polvi voisi olla hieman voimakkaampi. Liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI PN2
Veteraaniluokka
Del Lago`s Back to the Future FIN28212/99
Poissa
Dogiwogin Laodicea FIN37250/99
Sympaattinen vanha rouva. Kaunis pää. Erinomainen kaula. Hienostunut eturinta, hieno rintakehä. Hieman
sisäkierteinen kyynärpää. Voimakkaasti kulmautunut perä. Ikä näkyy jo liikkeessä, mutta ei mielialassa.
VET EH1

MUSTA/HARLEKIINI
UROKSET
Nuorten luokka
Rainmaster`S Vito Corleone FIN52893/07
Lupaava kaunislinjainen uros. Hyvä pää, kaunis kaula. Etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut.
Puutteellinen eturinta ja rintakehän tulee vielä kehittyä. Erinomainen perä. Liikkuu kevyesti, mutta hieman
köyristäen selkäänsä. Etuaskel on vielä varsin löysä. Kaunis väritys.
NUO EH1
Avoin luokka
Danemanian Obelix FIN48382/05
Erittäin voimakas. Mittasuhteiltaan oikea, jonka pään tulisi olla huomattavasti jalompi. Kallo on korkea,
kuono hieman lyhyt ja kyömy. Hyvä kaula. Voimakas eturinta. Oikean muotoinen rintakehä. Liian niukasti
kulmautunut perä ja pitkät litteät käpälät. Selkä köyristyy voimakkaasti liikkeessä ja askel on tehoton;
edestä korkea ,takaa rungon alle jäävä.
AVO T
Valio luokka
Danemanian Odysseus FIN48381/05
Rungoltaan hieman pitkä ja pystyperäinen. Pää saisi olla kallo-osaltaan jalompi. Hyvä kaula. Etuasentoinen
lapa ja olkavarsi. Hyvä rintakehä, notko selkä. Epätyypillinen ylälinja. Vaivaton ravi sivulta, edestä
ulkokierteinen.
VAL H
Hoppingham`s Fact Duty Heka FIN12019/05
Poissa

Jättiläisen Kalanchoe FIN43583/05
Uros, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Turhan leveä kallo, suuret ulkonevat keltaiset silmät tekevät
ilmeestä vieraan. Kaula saisi olla jalompi. Tasapainoisesti kulmautuneet keskivahvat raajat. Litteät, pitkät
varpaat. Riittävä runko, hieman pitkä lanne. Epäpuhtautta värissä.
VAL H
NARTUT
Junioriluokka
Danemanian Queen of Hearts FIN28107/07
Pitkä, notkoselkäinen ja nouseva peräinen. Hyvä pää, hieman ohut kaula. Hyvä eturinta. Niukasti
kulmautuneet, keskivahvat raajat. Käpälät saisivat olla kootummat. Selkä pettää sekä seistessä että
liikkeessä. Ravi on muuten vaivatonta, mutta edestä varsin löysä.
JUN H
Great Gladiolus Anthela FIN54093/07
Varsin kesken kehityksen oleva narttu. Tänään varsin laihassa kunnossa. Hyvä pää, haja-asentoiset korvat,
hyvä kaula. Puutteellinen eturinta. Lyhyt, vielä varsin litteä rintakehä. Pitkä kuroutuva lanne. Niukasti
kulmautunut etuosa. Yhdensuuntainen vaivaton ravi.
JUN H
Madame Butterfly Balao FIN32888/08
9kk narttu, jolla kaunis pää ja erinomainen kaula. Hyvä eturinta ja rintakehä. Pitkä lanne. Polvi saisi olla
voimakkaammin kulmautunut. Ylälinja on väärä sekä seistessä että liikkeessä. Selässä on voimakas
painauma ja lanne köyristyy.
JUN H
Avoin luokka
Danemanian Inka of S`henge FIN13527/04
Pitkä ja notkoselkäinen. Hyvälinjainen pää, mutta hieman loiva otsapenger. Hyvä kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä. Liikaa nahkaa masmalossa. Vaivaton yhdensuuntainen ravi, mutta epätyypillinen ylälinja pilaa
kokonaisuuden.
AVO H
Hoppingham`s Fact Duty Mirkku FIN12021/05
Varsin hyvän tyyppinen, mutta tänään hieman ryhdittömässä kunnossa esitetty. Hyvä pää, aavistuksen
poskia. Erinomainen kaula, rinta ja rintakehä. Erinomainen raajaluusto. Olkavarsi saisi olla pidempi ja polvi
voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin mutta hieman löysä kunto näkyy selässä. Jäykistyneitä
nikamia hännässä.
AVO EH2
Jättiläisen Magnolia FIN37702/06
Erittäin tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen narttu, jolle toivoisin voimakkaamman alaleuan.
Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet sopiva luustoiset raajat. Liikkuu
varsin hyvin.
VAL ERI1 PN2 SERT
Jättiläisen Hyacint Hebe FIN22058/04
Poissa

Valioluokka
Bonel S`aiDee Dogiwogi FIN24283/04
Poissa
Ozaenas Liquid Gold FIN17908/05
Aikuinen narttu, jolla kaunis pää. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Erittäin luisu ja heikko perä.
niukasti kulmautuneet takaraajat. Hyvät käpälät. Taka-askel on voimaton ja rungon alla. Oikea kuve ja osa
selästä harmaa.
VAL H
Veteraaniluokka
Danemanian Calla Camelina FIN26287/99
Ihastuttava vanha rouva. Erittäin kaunislinjainen 9-vuotias upeassa kunnossa. Hieno pää, erinomainen
kaula. Erinomainen rinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Varsin tyylikäs.
VET ERI1 PN1 ROP VET-ROP
Jättiläisen Batseba FIN 25999/99
Poissa
Kasvattajaluokka
Kennel Danemanian
Poissa
Kennel Jättiläisen
Poissa

SINISET
Huom! Tuomari vaihtuu Anita Alatalo
Urokset
Junioriluokka
Oldstone`s Badwulf Wail FIN12206/08
9kk hyvin lupaava. Hyvänkokoinen, oikean sukupuolileiman omaava. Lupaava pää. Oikeat pään linjat. Hyvä
silmien väri. Alaluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvät kaula, säkä, selkä. Riittävä runko. Vahva luusto.
Kauniit käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Kaunis väri.
Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
JUN ERI1 PU2 VASERT
Nuorten luokka
Bonel Yön Legenda FIN17651/07
19kk Oikeankokoinen. Erinomaisen sukupuolileiman omaava uros. Hyvä pää, loivahko otsapenger. Hyvä
purenta. Hyvä silmien väri mutta alaluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvät korvat, kaunis kaula. Rintakehän
tulisi alaosastaan paremmin kyynärpäitä. Hyvät takakulmaukset. Suora olkavarsi. Vahva luusto. Hyvät

käpälät. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella mutta aivan liian löysästi edestä. Hyvä karva, miellyttävä
luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
NUO EH2
Oldstone`s Amiral Harley FIN 15166/07
19kk Oikeankokoinen ja –vahvuinen uros. Hyvä pää, purenta ja silmät. Alaluomet voisivat olla tiiviimmät.
Erinomainen kaula, säkä, selkä. Pysty lantio. Rintakehän tulisi olla täyteläisempi alaosastaan tukeakseen
kyynäriä, samoin eturinta. Riittävä luusto. Liikkuu takaraajat rungon alla ja löysästi edestä. Hyvä karva ja
väri. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
NUO EH1
Avoin luokka
Saradane`s Heavy Boy FIN43412/06
2.v Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava. Hyvä pää mutta hiukan liikaa poskia. Hyvä purenta,
kaunis kaula, säkä ja selkä. Hyvä runko. Lupaava eturinta. Hyvin kulmautunut takaosa. Suora olkavarsi. Hyvä
häntä. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askeleella joustavasti. Mukava luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
AVO ERI1 PU1 SERT FI MVA ROP

Nartut
Junioriluokka
Oldstone`s Be Daddys Glory FIN12210/08
9kk hyvän kokoinen erinomaisen sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Loiva
otsapenger. Hyvänväriset silmät, mutta turhan avoimet joten häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja säkä. Vielä
pehmeyttä selässä, sopiva runko, oikein kulmautunut takaosa. Riittävä edestä. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät.
Hieman pysty lantio, jonka vuoksi liikkuu vielä takaraajat rungon alla. Hyvä väri ja karva. Tarvitsee aikaa.
Erinomainen luonne.
JUN EH1
Nuorten luokka
Saradane`s Iceprinsess FIN27803/07
18kk Hyvänkokoinen oikean sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Tummat
silmät mutta löysät ylä- ja alaluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Lyhyt rintakehä. Oikein
kulmautunut takaosa mutta liian pysty olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä samoin rintakehän alaosastaan
tukeakseen kyynärpäitä. Hyvät käpälät. Kaunis väri. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. Miellyttävä luonne.
NUO H
Valioluokka
Bonel Xena FIN21087/06
2,5.v oikeankokoinen hyvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat.
Huulikulma voisi olla hieman parempi. Erinomainen kaula, säkä ja selkä. Riittävä runko. Puutteellinen
eturinta. Rintakehän tulisi täyttyä alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut
takaosa. Lyhyt olkavarsi. Tiiviit käpälät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu joustavasti mutta hyvin löysästi edestä
johtuen puutteellisesta etuosasta. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL EH1

